
  
  

  

Zadeva: URA ŠPORTA NA DALJAVO  V 9. RAZREDU (fantje) 

Datum: 14. 4. 2020 

Ura po urniku: 5. 

Zaporedna številka učne ure: 53 

Tema: Splošna kondicijska priprava; vaje za moč 

Učitelj športa: Robert Dragan 

 

 

 

Živijo! 

 

Ker je danes nestanovitno in  hladnejše vreme, smo vadbo prilagodili 

za delo v stanovanju.  Potrebuješ podlogo, blazino (armaflex) za lažje 

izvajanje vaj, pijačo in palico za vadbo. Hojo na svežem zraku boš 

izvedel v popoldanskem času skupaj s starši ali pa sam. Nikakor ne v 

skupini. Vaje boš izvajal po programu Arcus Medici: Vadba za zdrave 

šolarje.  

 

 

 

 

 

 

 



  
  

UVODNI DEL: Zunaj: pol ure počasne ali hitrejše hoje v naravi.  

V stanovanju opravi naslednje vaje ogrevanja preden začneš z vadbo po programu: 
- 1 minuta teka na mestu,  
- 1 minuta srednji skiping  
- 1 minuta »jumping jacks«. Si si zapomnil katera vaja je to? 
- 1 minuta hopsanje na mestu. 

 
RAZTEZNE IN KREPILNE GIMNASTIČNE VAJE:  

 Vaje poznaš. Samo, da te spomnim za pravila. Raztezna gimnastika: vsaj 2 vaji za 
roke, vsaj 1 vajo za trup in vsaj 3 vaje za noge. Bodi pozoren na pravilno izvedbo in 
število ponovitev (približno 10 zamahov). Krepilne vaje boš naredil na koncu, v 
stanovanju. Kaj pa če jih ne? NE POZABI, DA PRAZNA VREČA (TELO BREZ MIŠIC) NE 
MORE STATI POKONCI 

GLAVNI DEL:  
 
Danes boš izvajali vadbo po programu, ki ga boš spremljali na računalniku ali pametnemu 
telefonu. Vadbo že poznaš in jo je pripravil Arcus Medici, imenuje se Vadba za zdrave 
šolarje. Pomembno je, da spremljaš navodila, ki so pred vsako vajo in si pozorno ogledaš 
navodila in slike za posamezno izvedbo naloge. Vaje so časovno omejene in tudi težavnost 

je pri posameznih vajah različna. Tako boš vse vaje izvajal v težji izvedbi – navodila pri 

znaku s pokrčeno roko.  
Pred vsako izvedbo naloge, pritisni pavzo in pozorno preberi navodila in si oglej slike, šele 
nato izvedi nalogo.  
 

- vadba po programu Arcus Medici, ki jo najdete na naslednji povezavi; 
https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs. 

 
 
 

ZAKLJUČNI DEL: Spij malo vode. Dovolj bo za danes. 

 

Samovrednotenje: 

 

Kaj sem se danes naučil/a? 
 

Sem bil/a uspešen/a glede na kriterije uspešnosti? 
 

Je namen učenja dosežen? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs


  
  

Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo 
starši. Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in 
poslati vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 
 

 


